
Pomanjkanje joda je najpomembnejši dejavnik tveganja za ščitnične bolezni pri odraslih in 
otrocih. Splošno je znano, da je golša posledica pomanjkanja joda, manj pa se ve o tem, da 
ščitnični hormoni uravnavajo razvoj pomembnih organov. Zato naj bi nosečnice in doječe 
matere zagotovile dovolj velik vnos joda za optimalen razvoj otroka. Celo rahlo pomanj-
kanje joda v nosečnosti lahko vodi v slabši razvoj možganov, s tem pa vpliva na inteligenco. 
Pomanjkanje joda je dejansko vodilni svetovni vzrok za preprečljivo okvaro možganov in 
Svetovna zdravstvena organizacija že leta opozarja, da Evropejce v vedno večji meri priza-
devajo posledice pomanjkanja joda.

EUthyroid je prva panevropska iniciativa, ki je sprejela izziv, da razišče vnos joda v 
evropski populaciji. To naj bi ustvarilo osnovo za pripravo ustreznih ukrepov za 
uskladitev in izboljšanje vnosa joda v Evropi, seveda v sodelovanju z nacionalnimi 
oblastmi.

V okviru EUthyroid združuje 31 partnerjev iz 27 držav znanje priznanih epidemiologov, 
endokrinologov, nutricionistov in zdravstvenih ekonomistov. Poleg tega vključuje tudi 
Iodine Global Network (IGN) (Globalno Mrežoza Jod, GMI), ki se s 100 regionalnimi in nacio-
nalnimi koordinatorji ter partnerskimi agencijami bori za odpravo pomanjkanja joda. Obe 
mreži se znatno prekrivata, kar naj bi podprlo ustrezne ukrepe, ki bodo osnovani znotraj 
EUthyroid, izvedle pa jih bodo nacionalne zdravstvene oblasti.

V EUthyroid sodeluje 22 držav članic EU (z izjemo Cipra, Litve, Luksemburga, Malte, Romu-
nije, in Slovaške), kar ustreza 94% populacije Evropske unije, poleg tega pa še pet držav iz 
skupine IGN Zahodna centralna Evropa (Islandija, Izrael, Makedonija, Norveška, Švica).

Cilji EUthyroid

Mreža raziskuje trenutno stanje na področju vnosa joda in na področju zdravstvenih posledic 
zaradi pomanjkanja joda v sodelujočih državah. Posebno pozornost bodo posvetili nosečnicam 
in morebitnemu vplivu pomanjkanja joda na intelektualni razvoj otroka. Te cilje bodo dosegli s 
sledečimi metodami.

Kontakt:

Pisarna EUthyroid
Dr. Matthew Spencer
biolution GmbH
o�ce@euthyroid.eu

Več informacij lahko najdete tukaj:

www.euthyroid.eu
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